๔-๗-๐๑
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ชางเครื่องคอมพิวเตอร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ตรวจสอบ แกไขปญหาขัดของในการปฏิบตั ิงาน
ติดตามศึกษาความกาวหนาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ชางเครื่องคอมพิวเตอร
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ชางเครื่องคอมพิวเตอร
ระดับชํานาญงาน
ชางเครื่องคอมพิวเตอร
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๑-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางเครื่องคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางเครื่องคอมพิวเตอร

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานเครื่องคอมพิวเตอร ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ
หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขปญหาการ
ใชงานของระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบเครือขายสื่อสาร รวมทั้งระบบ
สนับสนุนตางๆ เพื่อใหระบบงานตางๆ สามารถใชงานไดอยางตอเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย
จัดเก็บ สํารอง กูคืนขอมูล เพื่อสนับสนุนการใชประโยชนขอมูล และปองกันการสูญหายของขอมูล
(๓) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน
บํารุงรักษา
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางเครือ่ ง
คอมพิวเตอร
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๑-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางเครื่องคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางเครื่องคอมพิวเตอร

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุง ยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) วางแผนและควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณการทํางาน
เพื่อใหเปนไปตามความสามารถของเครื่องและระบบคําสั่งที่วางไว
(๒) ศึกษาคนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห เสนอแนวคิดใหมเกีย่ วกับวิธีการปฏิบัติงาน
ในหองเครื่องคอมพิวเตอร เก็บรักษาขอมูลที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร ประมาณเวลาการปฏิบัติงาน
จัดลําดับความสําคัญและลักษณะของงานเขาเครื่องคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม เพื่อการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ
(๓) ติดตามประมวลผล ศึกษา คนควาเกีย่ วกับความกาวหนาเพื่อวางแผนควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ชางเครือ่ งคอมพิวเตอรในหนวยงาน เพือ่ ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่ วกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอร
ในความรับผิดชอบ ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางเครื่อง
คอมพิวเตอร
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่อง
คอมพิวเตอรระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่อง
คอมพิวเตอรระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัตมิ าแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร
ระดับชํานาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๑-๑
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางเครื่องคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางเครื่องคอมพิวเตอร

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) วางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาบุคลากรในสายงาน
(๒) พัฒนา ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขปญหา
การใชงานของระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบเครือขายสื่อสาร รวมทั้งระบบ
สนับสนุนตางๆ เพื่อใหระบบงานตางๆ สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(๓) ควบคุมการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สํารอง
กูคืนขอมูล เพือ่ สนับสนุนการใชประโยชนขอมูล และปองกันการสูญหายของขอมูล
(๔) รวมออกแบบ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดหาระบบเครือ่ งคอมพิวเตอร
และอุปกรณ ตอพวง ระบบเครือขายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนตางๆ เพื่อใหเครื่องมือและอุปกรณ
ที่จัดหามีมาตรฐานเหมาะสมกับการใชงาน
(๕) กําหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อใหตรงกับความตองการของหนวยงาน
และงบประมาณที่ไดรับในแตละป

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านชางเครื่องคอมพิวเตอร
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางเครื่องคอมพิวเตอร
ตอบปญหาและฝกอบรมเกีย่ วกับงานชางเครื่องคอมพิวเตอรที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน
หรือผูรับบริการ เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางเครื่องคอมพิวเตอร
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานชางเครื่องคอมพิวเตอร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางเครื่องคอมพิวเตอร
ระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

